
 المحاضرة السادسه

 "االدوات العامة التً ٌقوم بها المرشد فً المدرسه "

 القٌام بعملٌة االرشاد النفسً والجماعً للطالب وتفعٌل االرشاد-1

 الوقائً 

ٌساعد الطالب على فهم انفسهم ومٌولهم وامكانتهم ومتابعه -2

 المسترشدٌن وتحسنهم 

ٌشرف على تعبئه السجالت الشامله وتنظٌمها والحتفاظ بها فً -3

 مكان سري 

ٌساعد فً تشخٌص وعالج بعض االضطرابات النفسٌه ضمن  -1

 فرٌق عالجً واحالة الذٌن لم ٌتمكن من ارشادهم الى الجهات

 المختصه

تقدٌم خدمات المعلومات التً توضح للطالب الفرص التعلٌمٌه  -2

 المتاحه لهم 

 االهتمام بشكل رئٌسً بحاالت التاخر الدراسً المتكرر  -3

تقدٌم الخدمات االرشادٌه االنمائٌه كالتعامل مع المتفوقٌن  -4

 والموهوبٌن 

وخططه  تبصٌر المجتمع المدرسً باهداف التوجٌه والرشاد -5

وبرامجه لضمان قٌام كل عضو بمسؤولٌاته فً تحقٌق اهداف 

 اإلرشاد

مساعدة الطالب المستجد على التكٌف مع البٌئة المدرسٌه  -6

 وتكوٌن اتجاهات اٌجابٌه نحو المدرسه 

توثٌق العالقه بٌن البٌت والمدرسه وتعزٌزها واستثمار القنوات  -7

 المتاحه جمٌعها بما ٌحقق رساله المدرسه 



اء البحوث التربوٌه التً ٌتطلبها عمل المرشد المٌدانً اجر -8

وتشكٌل لجان التوجٌه واإلرشاد بالتعاون مع زمالئه المشرفٌن 

 0او المرشدٌن فً المدارس األخرى

 

 "عالقة المرشد باالداره "

فبمقدار ما ,مدٌر المدرسه هو قائد العملٌه التربوٌه فً المدرسه 

وي بمقدار ما ٌنجح فً ادارة ٌملك من مواهب وقدرات وبعد ترب

اعطنً مدٌرا ناجحا اعطٌك مدرسه ناجحه "مدرسته وقد قٌل 

 :وتتضح العالقه بٌن المرشد والداره من خالل االتً "

االقتناع بالدور الذي ٌؤدٌه المرشد التربوي بالمدرسه وما لم -1

ٌكن مدٌر المدرسه مقتنعا بدور  المرشد التربوي وباهمٌته فان 

 الرشادٌه بالمدرسة ستصاب بالشلل والفشلالعملٌه ا

ي االدارٌه فٌما ٌخص المرشد المدٌر هو لمسؤول عن النواح -2

بالمرشد وتكون قرٌبه من الطالب وما  صةخا من تأمٌن غرفة 

  0ٌلزم هذه الغرفه من ادوات واثاث وغٌره

بشراء االختبارات والمقاٌٌس التً  مٌن المبالغ الخاصهتأ-3

 ٌستخدمها المرشد فً قٌاس قدرات الطالب ومٌولهم 

تعارض مع عمله عدم تكلٌف المرشد التربوي باي عمل ي  -1

شراف على االختبارات او اخذ طالب غٌاب المهنً مثل مثل اإل

 طالب وحضور ال

بإجراء الدراسات والبحوث تشجٌع المرشد التربوي على القٌام  -2

ربوٌه التً لها مساس بالعملٌه التربوٌه مثل تكرار الخلق الت

 0والدٌن والعادات والتقالٌد

المشاركه فً تقوٌم المرشد التربوي فٌما له عالقه بالجانب   -3

 0االداري واالتفاق مع المشرف الزائر على تقوٌم المرشد

 


